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Stellingen behorende bij het proefschrift

Reliability of diagnostic measures
in early onset ataxia

Rick Brandsma

1. Ataxie schalen voor volwassenen zijn ook goed toepasbaar bij kinderen en vertonen 
een grote overeenstemming in scores tussen beoordelaars. (dit proefschrift) 

 
2. Scores op ataxie schalen zijn leeftijdsafhankelijk en worden beïnvloed door de 

 ontwikkeling van het centrale zenuwstelsel. (dit proefschrift) 

3. Bij kinderen onder de 8 jaar is de “Scale for Assessment and Rating of Ataxia” (SARA) 
minder goed toepasbaar ten gevolge van een grote spreiding in fysiologische scores en 
een geringe mate van overeenstemming tussen beoordelaars. (dit proefschrift)  

4. Hyperkinetische bewegingsstoornissen en spierzwakte beïnvloeden de scores van 
ataxie schalen.  (dit proefschrift)

5. Bij kinderen met ataxie is de overeenstemming in fenotypering tussen 
 bewegingsstoornisspecialisten matig. (dit proefschrift)

6. Bij kinderen met op jonge leeftijd begonnen ataxie kan de SARA subschaal “Lopen en 
Staan” een surrogaat eindpunt zijn voor de interpretatie van de ernst van de ataxie.  
(dit proefschrift)

7. Op jonge leeftijd begonnen ataxie kent vele verschillende oorzaken en vraagt om een 
uniforme diagnostische aanpak gebaseerd op nieuwe genetische technieken.  
(dit proefschrift) 

8. “If you fail to plan, you are planning to fail”. (Benjamin Franklin)

9. “Take each man’s censure, but reserve thy judgment”.  (William Shakespeare)

10. “Het leven van de mens hangt aan een dun zijden draadje”. (Gosse de Jong)

11. Het hebben van een goede band met je begeleiders is van essentieel belang voor het 
succesvol afronden van je promotieonderzoek.


